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Anotace 

 

V diplomové práci se budu zabývat vzděláváním a školením zaměstnanců v odštěpném 

závodě ODRA v organizaci DIAMO, statní podnik. V první kapitole Vás seznámím se 

státním podnikem DIAMO, s jeho historií, charakteristikou a odštěpnými závody, ze 

kterých se skládá. Další kapitola obsahuje analýzu vzdělávání, podporu vzdělání 

zaměstnanců v pracovním poměru. Třetí část obsahuje analýzu školení zaměstnanců. Zde 

se budu věnovat povinným školením, které musí zaměstnanci absolvovat dle platné 

legislativy, ale také školením, která jsou dobrovolná, a zaměstnanec si sám prohlubuje 

znalosti ve svém oboru. V předposlední části je vyhodnocení a možné návrhy ke zlepšení 

školení a vzdělání zaměstnanců.  

 

Klíčová slova: odštěpný závod ODRA, státní podnik DIAMO, školení, vzdělávání, 

legislativa 

 

 

Annotation 

 

In this thesis, I will address education and training of employees in branch plants in ODRA 

organization DIAMO, state-owned enterprises. In the first chapter, we introduce the state 

enterprise DIAMO, its history, characteristics and odštěpnými races, of which it is 

composed. The next chapter contains an analysis of education, educational support workers 

in employment. The third section contains an analysis of staff training. Here, I will discuss 

the mandatory training that employees must complete according to current legislation, but 

also training, which are voluntary, and the employee himself deeper knowledge in their 

field. In the penultimate section is the evaluation and possible suggestions to improve the 

training and education of employees. 

Keywords: branch ODRA, DIAMO, training, education, legislation 
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Seznam použitých zkratek 
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1. Úvod  

V současné době je na vzdělávání a školení zaměstnanců ve společnostech kladen 

velký důraz, jelikož se vše posouvá kupředu například nové technologie či inovace strojů. 

Pro společnost je velmi důležité mít dobře proškolené zaměstnance, protože tím zvyšuje 

konkurenceschopnost. 

Diplomová práce se skládá z pěti částí. V první části diplomové práce Vás 

seznámím se společnosti DIAMO, státním podnikem. Seznámím vás s jeho základními 

informacemi, mezi které patří historie podniku, charakteristika podniku, činnost a také 

odštěpné závody ze kterých se DIAMO, státní podnik skládá a kde tento podnik působí.  

V druhé kapitole se zaměřím na vzdělávání zaměstnanců v odštěpném závodě 

ODRA. Pro tuto společnost je velmi důležité mít vzdělané zaměstnance. Společnost 

DIAMO, státní podnik podporuje své zaměstnance při prohlubování a zvyšování 

kvalifikace. V moderní společnosti se neustále mění požadavky na vzdělání, schopnosti a 

dovednosti, jelikož technologie se posouvá kupředu, člověk musí své dovednosti a 

schopnosti dále rozvíjet, aby společnost, ve které pracuje, byla konkurenceschopná a plnila 

své strategické cíle.  

Třetí část diplomové práce bude zaměřena na školení v odštěpném závodě ODRA, 

kterými si musí projít jeho zaměstnanci. Školení zaměstnanců je v této společnosti 

prioritou. Každý rok je připravován tzv. plán výcviku, jak pro zaměstnance v dělnické 

sféře, tak pro zaměstnance technicky zaměřené. Každý podnik by měl vynaložit dostatečné 

finanční prostředky na školení svých zaměstnanců.  

Čtvrtá část bude obsahovat vyhodnocení jak školení a vzdělávání zaměstnanců za 

rok 2013 a také bude obsahovat návrhy a doporučení. Pro každou společnost je velmi 

důležité mít proškolené zaměstnance, a proto se obrací na vhodná školicí střediska a 

vzdělávací agentury, nebo mají tzv. interní školitele z řad svých zaměstnanců. 

Poslední části diplomové práce je závěr. Ve kterém shrnu výsledky analýzy a 

postřehy mé diplomové práce.  

 Cílem mé diplomové práce je analyzovat výcvik a vzdělávání zaměstnanců 

v odštěpném závodě ODRA ve společnosti DIAMO, státní podnik. Navrhnu možné změny, 

které by byly ve prospěch jak společnosti, tak zaměstnanců při dodržení strategických cílů 

odštěpného závodu ODRA.  
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2. Charakteristika podniku 

 

DIAMO je státní podnik, který má sídlo Ve Stráži pod Ralskem. Je to organizace, která 

realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České 

republice. V současné době je jedinou organizací v České republice, zabývající se těžbou a 

zpracováním uranových rud za současné realizace zahlazování následků hornické činnosti 

a sanace ekologických zátěží z činnosti jiných průmyslových odvětví např. laguny 

Ostramo. [9] 

 

2.1 Historie podniku 

Historie podniku počíná v roce 1945, kde 23. listopadu byla podepsána mezistátní dohoda 

mezi ČSR a SSSR o vyhledávání, těžbě a dodávkách radioaktivních surovin do SSSR.  

V roce 1946 vznikl 1. Ledna národní podnik Jáchymovské doly se sídlem v Jáchymově 

podřízený Ústřednímu ředitelství čs. dolů v rámci Ministerstva průmyslu. Ředitelství 

národního podniku přímo řídilo skupiny pro kutací práce (revize, vyhledávání a průzkum) 

a stavebně - montážní činnost (závod Budování). 

V roce 1955 dne 2. listopadu došlo ke zrušení názvu Jáchymovské doly, n. p. a byla 

ustavena Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin (ÚSVTRS) jako ústřední 

orgán s právy ministerstva. Pod ÚSVTRS spadala těžba a zpracování uranu na území 

Československé republiky a s tím související stavební a strojírenská činnost. 

Dále následoval rok 1958, kde byl 1. února ze skupiny Kutacích prací v rámci ÚSVTRS 

zřízen národní podnik Jáchymovské doly - Geologický průzkum se sídlem v Hluboši, 

později Bukové u Příbrami. 

Rok 1960 byl rokem stěhovacím, kde se Ředitelství ÚSVTRS  z Jáchymova přestěhovalo 

do Příbrami, tedy do oblasti s největší těžbou uranové rudy.  

V roce 1967 dne 1. července byla zrušena Ústřední správa uranového průmyslu (od 14. 

července 1965 nástupce ÚSVTRS) a vznikla státní hospodářská organizace 

Československý uranový průmysl (ČSUP) podřízená Ministerstvu hornictví. 
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V roce 1989 dne 19. října bylo přijato Usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 94 o 

útlumovém programu pro těžbu uranu a související činnosti. Na jeho základě došlo v 

následném období k rozsáhlé restrukturalizaci uranového průmyslu, které provázelo značné 

omezení všech aktivit včetně výroby uranového koncentrátu. Současně probíhala 

privatizace činností, které s těžbou a zpracováním uranové rudy přímo nesouvisely. 

 

Dále následoval rok 1991, kde 1. srpna došlo v souvislosti s ukončením těžby uranu na 

ložisku Příbram ke změně sídla ředitelství ČSUP – sídlo se z Příbrami přestěhovalo do 

Stráže pod Ralskem. 

 

V roce 1992 byl 31. března Koncernový podnik ČSUP, Příbram, přejmenován na DIAMO, 

státní podnik, Stráž pod Ralskem. 

 

V roce 1993 1. ledna po rozdělení Československé federativní republiky se státní podnik 

DIAMO stává právním nástupcem ČSUP. Pokračuje proces privatizace a transformace na 

tržní ekonomiku. 

 

Rok 1997 se zapsal do podniku jako rok převedení, kde 1. ledna bylo na státní podnik 

DIAMO převedeno právo hospodaření ke státnímu majetku laguny Ostramo Ostrava. 

 Dále v roce 2001 dne 1. listopadu došlo k připojení bývalého státního podniku Rudné 

doly. 

A poslední rok, který se zapsal do dějin podniku, byl rok 2002, kde 1. ledna byla ke 

státnímu podniku připojena likvidovaná část ostravsko-karvinských dolů pod názvem 

ODRA. [10] 
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2.2 Činnost podniku 

Činnost společnosti DIAMO, státní podnik je rozdělena do dvou skupin: hlavní činnosti 

podniku a ostatní činnosti podniku.  

 

Mezi hlavní činnosti podniku patří:   

 sanační práce, odstraňování následků po těžbě a úpravě rud uranu, barevných kovů 

a uhlí 

 technická a biologická rekultivace pozemků po likvidaci těžební činnosti  

 hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  

 těžba, úprava a zpracování radioaktivních nerostů 

 hydrogeologické práce, speciální práce se zabezpečením vodního hospodářství 

 provádění průmyslových a inženýrských staveb s technickou vybaveností [11] 

 

Mezi ostatní činnosti podniku dále patří:  

 likvidace skládek a průmyslových odpadů 

 péče o kulturní památky 

 provoz akreditovaných zkušebních laboratoří 

 vrtné a karotážní práce  

 báňská záchranná služba 

 provoz skládky komunálního odpadu 

 činnost mezinárodního školicího střediska [12] 
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Mezi nejpoužívanější a nerozšířenější hlavní činnosti podniku patří sanační práce, čištění 

vod a z vedlejších činností je to sociální program, jelikož DIAMO je státní podnik, je 

financován ze státního rozpočtu.  

2.2.1 Sanační práce  

Sanaci lze definovat jako nápravu způsobených škod způsobenou lidskou činností. Sanační 

práce lze definovat jako soubor technických opatření, jejichž zavedením se postupně zcela 

odstraní, nebo omezí zátěže, které omezují a ovlivňují životní prostředí v daných 

lokalitách. Cílem sanačních prací je navrátit všechna území, jejich přirozenému využití. 

Sanační práce ve společnosti DIAMO provádějí zkušení odborníci Mimořádná pozornost 

je v rámci sanace a ochrany životního prostředí věnována vodě. Podnik disponuje 

technickým, technologickým a programovým vybavením pro řešení široké problematiky 

ochrany životního prostředí. DIAMO, s. p., je držitelem certifikátu shody s normou ČSN 

EN ISO 9001:2001. 

Stav životního prostředí, kde působí společnosti DIAMO je dlouhodobě sledován a 

vyhodnocován. Sledování a vyhodnocování je především zaměřeno na všechny složky 

životního prostředí. Výsledky životního prostředí prokazují, že současná činnost 

společnosti DIAMO není spojena s poškozováním a znečisťováním životního prostředí. 

[13] 

2.2.2 Čištění vod 

Důležitou součástí DIAMA, s. p., je čištění a vypouštění vod a to na lokalitách po těžbě 

uranu, polymetalických rud a uhlí. V provozu je 19 čistíren důlních vod a 21 čistíren 

odpadních vod. Ročně je vypouštěno do místních vodotečí cca 30,5 mil. m
3
 důlních a 0,5 

mil. m
3
odpadních vod, které splňují zákony stanovené limity.  

Mimo čištění důlních vod probíhá také přímé, důsledně monitorované vypouštění důlních 

vod z opuštěných důlních děl po těžbě rud a uhlí. [14] 
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2.2.3 Sociální program  

Do sociálního programu především patří výplata obligatorních sociálně zdravotních dávek, 

jak současným, tak bývalým zaměstnancům státního podniku DIAMO. Finanční 

prostředky na úhradu těchto nákladů jsou DIAMU, státnímu podniku přidělovány ze 

státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Patří zde: 

 náhrada za ztrátu na výdělku, 

 nemoc z povolání, 

 pracovní úraz, 

 zvláštní příspěvek horníkům, 

 odstupné apod. [15] 

2.3 Odštěpné závody podniku  

Státní podnik DIAMO se skládá ze čtyř odštěpných závodů:  

 ODRA v Ostravě,  

 Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL), 

 GEAM v Dolní Rožínce,  

 Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU). [16] 
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Obrázek 1: Mapa odštěpných závodů 

 

          Zdroj:[16] 

2.3.1 Odštěpný závod ODRA 

Hlavní činnost odštěpného závodu ODRA je v dokončování a likvidaci bývalých dolů 

OKD a zajišťuje čerpání důlních děl. Dále zajišťuje správu areálu ve vlastnictví státu.  

Do hlavní činnosti odštěpného závodu spadá:  

 řešení problematiky výstupů plynů (metan),  

 zahlazování následků po hornické činnosti, 

 čerpání důlních vod, 

 péče o nemovité a movité kulturní památky, 

 správa areálu skládky odpadů „Laguny Ostramo“.  

Lokality, které spadají pod odštěpný závod ODRA: Barbora, František, Fučík, Jeremenko, 

Laguny Ostramo, Ostrava, Paskov Žofie. [17] 
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2.3.2 Odštěpný závod SUL 

Mezi hlavní činnost odštěpného závodu patří správa likvidovaných těžebních 

úpravárenských kapacit uranových a ostatních rudních ložisek na území Čech, mimo 

severočeskou a východočeskou oblast. Patří zde 19 dílčích oblastí.  

Důležitým fenoménem činnosti závodu je čištění důlních vod v příbramské oblasti. Je 

zabezpečováno prostřednictvím nově postavené čistírny důlních vod v areálu bývalé 

šachty. Od zahájení provozu této čistírny dosáhl objem vyčištěných důlních vod hodnoty 

přes 9 mil. m
3
. [18] 

2.3.3 Odštěpný závod GEAM 

Odštěpný závod pokračuje ve výběrové těžbě zásob uranové rudy v souladu s Usnesením 

vlády ČR. Rudnina je těžena z hloubky 1000 m pod povrchem a následně se zpracovává 

v chemické úpravně  

V současné době se zde buduje podzemní zásobník zemného plynu, který bude mít pro 

českou republiku strategické využití. [19] 

2.3.4 Odštěpný závod TÚU  

V odštěpném závodě TÚU ve Stráži pod Ralskem je v posledních letech provádí 

především hornická činnost – likvidace těžební jednotky. 

V severočeské oblasti realizuje likvidační práce po těžbě uranu a dále realizuje rozsáhlou 

sanaci horninového prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž. Dále je odpovědný 

za odstranění negativních následků průzkumné činnosti v oblasti České křídlové tabule.  

Hlavní činnosti závodu: 

 úprava uranu, 

 monitoring složek životního prostředí, 

 zahlazování následků těžby uranu, 

 výroba a rozvod tepla pro provoz podniku DIAMO. [20] 
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3. Analýza vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání zaměstnanců je získávání a formování všeobecných dovedností, znalostí a 

sociálních vlastností, které umožňují člověku fungovat ve společnosti. Jsou nezbytné pro 

získání a rozvíjení pracovních schopností.  

Je to nepřetržitý proces, který zvyšuje nejen existující schopnosti, ale také vede k rozvíjení 

znalostí, postojů a dovedností, které slouží jako příprava na širší budoucnost. 

Cílem vzdělávání je rozvoj jednotlivce, který zlepší jeho výkonnost v organizaci, což 

znamená, že vyvolá změny v dovednostech, znalostech a postojích.  

  

3.1 Struktura zaměstnanců v odštěpném závodě ODRA 

Zaměstnanci se v odštěpném závodě ODRA dělí do tří kategorií: 

1. dělník pracující na povrchu („DP“), 

2. dělník pracující v dole („DD“) 

3. technickohospodářský pracovník („THZ“) 

Počet zaměstnanců v roce 2013 

K 1. 1. 2013 měl odštěpný závod ODRA 255 zaměstnanců.  

Graf 1: Počet zaměstnanců 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V grafu vidíme, že na prvním místě co se týče počtu zaměstnanců je kategorie THZ 

s počtem 124 pracovníků. Na druhé pozici se nachází s počtem 94 pracovníci na pozici DP 

a nejméně zaměstnaných na pozici DD je 37 pracovníků.  

 

Počet zaměstnanců v roce 2014 

K 1. 1. 2014 má o. z. ODRA 251 zaměstnanců 

Graf 2: Počet zaměstnanců 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zde vidíme, že nejvíce zaměstnaných je na pozici dělník, kterou dělíme na DP a DD 

s celkovým počtem 129. Technickohospodářských pracovníků je 122. Pokud porovnáme 

rok 2014 s rokem 2013, THZ klesl o dva pracovníky. Počet DP klesl o jednoho pracovníka, 

taktéž činil pokles o jednoho pracovníka v kategorii DD.   
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3.2 Věková struktura zaměstnanců v odštěpném závodě ODRA  

Průměrný věk k 1. 1. 2013 činí 50,13 let 

Graf 3: Průměrný věk k 1. 1. 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V grafu vidíme, že největší počet zaměstnanců podle věkové struktury se nachází 

v rozmezí 51 – 60 let, můžeme tedy říci, že je zde převaha starších zaměstnanců. Průměrný 

vek činí 50,13 let. 

 Průměrný věk k 1.1 2014 činí 49,89 let 

Graf 4:Průměrný věk k 1. 1. 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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I v roce 2014 vidíme, že nejvíce pracovníků se nachází v rozmezí od 51 – 60 let. Tudíž je 

zde opět převaha starších zaměstnanců. Nabírají se však mladší zaměstnanci, čímž při 

odchodu starších zaměstnanců do důchodu se celkově vylepšuje průměrný věk pracovníků 

odštěpného závodu ODRA. Průměrný vek činí 49,89 let. 

 

3.3 Personální rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

 

Obsahem personálního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců je zabezpečit vhodné lidi ke 

vzdělávání a stanovení cílů vzdělávání v organizaci. Personální rozvoj a vzdělávání 

zaměstnanců vychází ze současných podmínek, ale také ze současné struktury organizace, 

ale především pečlivého zkoumání kvalitních potřeb pracovníků v závislosti na dané 

pracovní místo.  

Cílem politiky a programů vzdělání v organizaci je zabezpečit kvalifikované, schopné a 

vzdělané lidi potřebné k uspokojení současných i budoucích potřeb organizace. [1] 

 

Organizace stanovuje: 

- formy a metody rozvoje 

- výběr lektorů a vzdělávací instituce 

- časový termín vzdělávání 

- nákladový rozpočet 

- způsob hodnocení výsledků rozvoje [2] 

 

K dosažení těchto cílů je nutné zabezpečit, aby lidé: 

- byli ochotni a připraveni se vzdělávat 

- byli schopni převzít odpovědnost za své vzdělání 

- chápali, co musejí znát a být schopni dělat 
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Přehled některých realizovaných vzdělávacích akcí v roce 2013  

Tabulka 1: Přehled realizovaných vzdělávacích akcí – zvyšování kvalifikace 

Název oboru Počet studentů 

VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta 

(manažerské studium MBA)  

2 

VŠB – TU Ostrava, HGF – Nerostné 

suroviny  

2 

VŠB – TU Ostrava, HGF – Projektování el. 

Zařízení 

1 

VŠB – TU Ostrava, HGF – Hornictví 1 

VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V souladu s předmětem činnosti zaměstnavatele studuje při prohlubování nebo zvyšování 

kvalifikace celkem 7 zaměstnanců. Jak vidíme v tabulce, všichni tito zaměstnanci studují 

Vysokou školu Báňskou v Ostravě.  

 

3.4 Metody vzdělávání 

Metody vzdělávání mohou být v každém podniku individuální. Měli bychom se tedy 

zaměřit na různé faktory, které nám tyto metody mohou ovlivnit. Patří zde například věk 

zaměstnanců, počet školených zaměstnanců a také dosavadní znalosti zaměstnanců.  Ne 

všichni zaměstnanci jsou na stejné úrovni, co se týče znalostí a dovedností.  

 

Metody vzdělávání lze zařadit do dvou základních skupin:  

1. Metody používané na pracovišti on the job 

2. Metody používané mimo pracoviště off the job [3] 
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1. Metody používané na pracovišti 

Tyto metody jsou vykonávané přímo na pracovišti, při běžných pracovních úkonech. 

Patří zde porady, instruktáž, pověření úkolem, coaching, mentoring, konzultace a rotace 

práce.  

 

Porada 

Porada je pro manažera příležitostí, kdy může svému týmu, či zaměstnancům prezentovat 

svou vizi a získat pro ni jednotlivé členy. Společně mohou stanovovat cíle, plánovat jejich 

naplnění, kontrolovat a organizovat jejich realizaci.  

Instruktáž 

Spočívá v tom, že instruktor popisuje a předvádí pracovníkovi žádoucí a správné pracovní 

postupy a úkony. Ten poté opakuje naučené postupy již samostatně. Tato metoda není 

vhodná pro složitější postupy.  Většinou se využívá při výcviku nového zaměstnance.  

Mentoring 

Mentorem obvykle bývá staří spolupracovník, který má zkušenosti a může pomáhat či 

radit svým méně zkušeným kolegům nebo nováčkům. 

Konzultace 

Školený se vyjadřuje k problémům své práce i školení, navrhuje své vlastní návrhy a 

řešení problémů. Zde dochází ke zpětné vazbě mezi zaměstnancem a nadřízeným.  

Rotace práce  

Tato metoda spočívá v tom, že zaměstnanec je na určité období prověřován pracovními 

úkoly v různých částech podniku. Touto metodou pracovník rozvíjí své pracovní 

zkušenosti a rozvíjí se jeho schopnost. [3] 
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2. Metody používané mimo pracoviště 

Tyto metody jsou vykonávané mimo pracovní místo. Zde patří přednášky, skupinové 

diskuze, případová studie, workshop, brainstorming apod.  

 

Přednáška 

Výhodou přednášky je rychlý přenos informací. Problémem však je, že zde mlže být 

pasivita u posluchačů, chybí zde zpětná vazba k přednášejícímu.  

 

 Skupinová diskuze 

Tato metoda je poměrně lepší, jelikož zde dochází ke zpětné vazbě a pasivita není tak 

vysoká. 

 

Případová studie 

Oblíbená a velmi rozšířená metoda vzdělávání. Jednotlivci mají za úkol diagnostikovat 

problém v určitém podniku a následně navrhnout jeho řešení.  

 

Workshop 

Spadá pod metodu případové studie. Problémy zde neřeší jednotlivci, ale snaží se je vyřešit 

týmově. Tato metoda je vhodná pro týmovou spolupráci.  

 

Brainstorming  

Metoda, u které skupina zúčastněných vyzvána, aby každý z nich navrhl písemně či ústně 

řešení daného problému. Po předložení návrhu začne probíhat diskuze o navržených řešení. 

Z těchto řešení se snažíme najit optimální návrh či kombinaci návrhů. Tato metoda se 

považuje za velmi účinnou.  

Metody vzdělávání na pracovišti kladou především důraz na ovládnutí potřebných 

dovedností a bývají považovány za vhodnější pro vzdělávání méně kvalifikačně náročných 

profesí, kdežto metody vzdělávání mimo pracoviště jsou především zaměřeny na získávání 

odborných znalostí a jsou považovány za vhodnější pro vzdělání vyšších zaměstnanců či 

specialistů. [3] 

 



Tereza Ocisková – Analýza vzdělávání a školení zaměstnanců v podniku DIAMO, s. p.  

2012  Stránka 16 

3.  

3.4.1 Metody vzdělávání v odštěpném závodě ODRA 

Mezi metody, které používá odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO, patří i tyto 

dvě metody vzdělávání tj. jak uvnitř, tak mimo pracoviště zaměstnance. Vzdělávání uvnitř 

odštěpného závodu ODRA je vedeno vlastními interními lektory, kteří mají potřebná 

oprávnění dělat školení i instruktáž. Vzdělávání mimo pracoviště je vedeno externími 

lektory různých vzdělávacích společností.  

 

Státní podnik DIAMO v o. z. ODRA má svůj systém vzdělávání zaměstnanců, který je 

dobře organizován a veden. Tento systém je každý rok sestavován na období jednoho 

kalendářního roku, dle skutečných potřeb organizace a je pravidelně aktualizován. Při 

tvorbě plánu výcviku na kalendářní rok je důležitá součinnost všech útvarů a odborů 

odštěpného závodu.  Na tento plán dohlíží personální útvar a průběžně kontroluje jeho 

plnění. Plán je z ekonomického hlediska vyčíslen i nákladově.  

 

3.5 Motivace zaměstnanců  

Dalším důležitým faktorem u vzdělávání je motivace. Lidé musí být motivování se učit a 

vzdělávat. Aby byli motivováni, musejí nalézat ve vzdělání i vlastní uspokojení. Ke 

vzdělávání jsou nejochotnější, jestliže to uspokojuje jednu nebo více jejich potřeb 

například povýšení, zvýšení mzdy či prestiž mezi zaměstnanci.  

3. 5. 1 Typy motivace 

Motivace můžeme dělit na tyto dva typy. V jednom případě se může člověk motivovat 

sám, tak že si stanoví své cíle, jde si za nimi a tím uspokojuje své potřeby.  

V druhém případě ve formě splnění nějakých cílů, může mít také podobu pochvaly, 

odměňování apod. Nejúčinnější je vlastní motivace, která vydrží déle.  

 

Vnější motivace: Tuto motivaci tvoří odměny, kde spadá pochvala, prémie, povýšení či 

zvýšení platu. Ale také zde spadají tresty, snížení platu, kritika apod.  

 

Vnitřní motivace: patří zde faktory, které si lidé sami vytvářejí. Tyto faktory tvoří 

odpovědnost, příležitost využívat a rozvíjet své dovednosti a schopnosti. [1] 
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Rozdíl mezi vnější a vnitřní motivaci spočívá v tom, že u vnitřní motivace se snažíme být 

lepší kvůli sobě samému, kdežto u vnější motivace, se snažíme kvůli pochvaly, či nějaké 

platové odměny. 

3.5.2 Motivace v odštěpném závodě ODRA 

 

V odštěpném závodě ODRA se velmi často setkáváme s vnitřní motivací zaměstnanců, 

kteří se sami dobrovolně přihlašují na školení a další odborný rozvoj a prohlubování 

vědomostí. Dále se zde setkáváme s prohlubováním a zvyšováním kvalifikace zaměstnance 

a to formou studia na vysoké škole, které absolvuje v roce 2014 sedm zaměstnanců (viz. 

tabulka na str. 13). DIAMO státní podnik podporuje své zaměstnance v odborném rozvoji, 

pokud dané vzdělání souvisí s náplní práce zaměstnance a zaměřením činnosti podniku. 

Dle zákoníku práce jim zaměstnavatel vytváří i studijní podmínky. Při zvyšování 

kvalifikace přísluší totiž zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy.  
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4. Analýza školení zaměstnanců 

 

Školení zaměstnanců ve společnosti DIAMO, státní podnik je na prvotním místě. Každý 

rok se vytváří plán výcviku, který obsahuje školení, kterých se musí jednotliví zaměstnanci 

zúčastnit.  

 

Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje:  

- zaškolení a zaučení zaměstnanců, 

- odbornou praxi absolventů škol, 

- prohlubování kvalifikace, 

- zvyšování kvalifikace. [4] 

 

 Všechny tyto druhy rozvoje odštěpný závod ODRA zajišťuje.  

 

Zaškolení a zaučení zaměstnanců – týká se nově příchozích zaměstnanců, kteří vstupují 

do zaměstnání bez kvalifikace a zaměstnavatel je povinen je zaškolit nebo zaučit. 

Zaměstnavatel je také povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodu 

zaměstnavatele na jiné pracoviště. [5] 

 

Odborná praxe absolventů škol – zaměstnavatel zabezpečuje absolventům konzervatoří, 

středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol přiměřenou odbornou praxi 

k získání zkušeností a dovedností, které jsou potřebné pro výkon práce.  

Absolventem se rozumí ten zaměstnanec, který vstupuje do zaměstnání na práci 

odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže taková doba jeho odborné praxe nedosáhla po 

řádném ukončení studia 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo 

rodičovské dovolené. [6] 
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Prohlubování kvalifikace - prohlubováním se rozumí její průběžné doplňování. 

Zaměstnanec je povinen prohlubovat svou kvalifikaci k výkonu sjednané práce. 

Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu nebo jiných 

formách přípravy sloužící k prohloubení kvalifikace. Účast na školení je považována jako 

výkon práce, tudíž zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Náklady na prohlubování 

kvalifikace jsou hrazeny ze strany zaměstnavatele. [7] 

 

Zvyšování kvalifikace – je změna kvalifikace, zvýšení, získání či rozšiřování kvalifikace. 

Pod zvyšování kvalifikace spadá vzdělání, školení, studium, či jiná forma přípravy 

k dosažení vyššího stupně vzdělání kde patří studium na Vysoké škole Báňské.[8] 

 

4.1 Plán výcviku 

Výcvik zaměstnanců je převážně realizován dodavatelským způsobem externími 

vzdělávacími zařízeními. Mezi interní školení patří BOZP a PO, které jsou prováděny 

lektory o. z. ODRA. Hodnocení výcviku za uplynulý kalendářní rok zpracovává personální 

útvar a předkládá závěrečnou zprávu vedení o. z. ODRA. Po odevzdání zprávy se 

zpracovává a schvaluje návrh plánu na další kalendářní rok.  

 

4.2 Tvorba plánu výcviku  

Účelem tvorby plánu výcviku je podrobné zpracování zajištění výcviku zaměstnanců, 

cílem je prohloubení a zvýšení kvalifikace zaměstnanců formou odborných kurzů, 

seminářů, školení, konferencí a studia a to na základě požadavků vyplývajících 

z hodnocení zaměstnanců a požadavků příslušných vedoucích.  

4.2.1 Interní vzdělávání 

Mezi interní vzdělávání patří školení BOZP, PO a některé odborně – technické školení 

zaměstnanců. Tyto školení provádějí lektoři pracující v o. z. ODRA.  
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Školení požární ochrany  

Základní školení požární ochrany by mělo být součástí školení BOZP, které slouží pro 

zaměstnance jako seznámení se s nebezpečím vznikem požáru v rámci činnosti 

provozovaných v místě výkonu práce.  

 

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci  

Česká republika, jako člen EU, je vázána právními předpisy v oblasti BOZP, taktéž 

všechny firmy, které podnikají na území České republiky.  

Požadavky na zajištění BOZP pro jednotlivého zaměstnavatele vyplývá ze tří zdrojů: 

 z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP 

 z vyhledávání a hodnocení rizik při práci 

 z kategorizace prací 

 

Za zajištění BOZP jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu 

pracovních míst, která zastávají. 

Školení BOZP je velmi důležité pro každého zaměstnavatele, aby zaměstnanci předcházeli 

úrazům, škodám apod.  

Řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je záležitost: 

 vytvářená politiky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 

 posuzování rizik, kdy se rozpoznávají nebezpečí a odhadují se rizika s nimi spojená 

 provádění auditů a inspekcí zaměřených na BOZP 

 zavádění zdravotních programů pro pracovníky 

 zvládání stresů  

 prevence nehod a úrazů 

 měření charakteristik ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 

 informování o nezbytných postupech 

 organizování ochrany zdraví a bezpečnosti při práci [1] 
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4.2.2 Externí vzdělávání 

Na základě plánu výcviku průběžně provádí personální útvar potřebné úkony k zajištění 

požadované výcvikové akce, včetně výběru vhodného dodavatele, pokud není při 

zpracování plánu výcviku znám. K výběru jsou použity poznatky a zkušenosti z minulých 

výcvikových akcí. Mezi rozhodující kritéria při výběru jsou zejména zaměření výcviku, 

kvalita lektorů, hodnocení dodavatelů výcviku a ceny vzdělávací akce.  

 

4.2.3 Hodnocení výcviku  

Zaměstnanci, kteří se zúčastní výcviku, jsou povinni předložit doklady osvědčující 

absolvování individuálního výcviku neprodleně po skončení výcviku.  

Dokladem dokazujícím absolvování je:  

a) instruktážní kniha   

b) daňový doklad  

c) kvalifikační průkaz, diplom, osvědčení, vysvědčení, speciální kvalifikační průkaz 

apod.  

Po absolvování výcviku zpracuje zaměstnanec zprávu o účasti na vzdělávací akci, kde 

dobrovolně hodnotí např. program vzdělávací akce, úroveň školitele, studijní materiály, 

prostředí, přínos a využitelnost získaných poznatků na pracovišti popřípadě slovní další 

zhodnocení vzdělávací akce.  

U hromadných interních vzdělávacích akcí s externím lektorem si personální útvar vyžádá 

kopii prezenční listiny.  

Příslušný nadřízený zaměstnanec pak zhodnotí, jak přímý zaměstnanec uplatňuje 

vědomosti a dovednosti, které získal výcvikem. Poté je zpráva uložena na odboru 

personálním v kvalifikačním listě každého zaměstnance.  

Hodnocení výcviku za celý odštěpný závod provede personální útvar před předložením 

návrhu plánu výcviku na příští rok a to zejména z těchto hledisek: 

- dodržení rozpočtu a naplnění plánu výcviku 

- úroveň lektorů a firem  

- organizační zajištění výcviku 
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V celkové zprávě se hodnotí: 

 počet účastníků  

 témata školení  

 formy školení – semináře, kurzy, školení, konference apod. 

 náklady na školení včetně možných slev u dodavatelů školení 

 detailních rozbory kvalifikace dodavatelů školení jak externích, tak také interních z řad 

odborných školitelů o. z. 

 spolupráce s dodavateli školení 

 účast na školení 

 

Kvalitní a vzdělání zaměstnanci jsou pro organizaci velmi důležití, ale náklady na školení a 

prohloubení znalostí nejsou zanedbatelné. Některé druhy výcviku jsou povinné, které 

vyplývají ze zákona, a tudíž náklady na ně jsou nevyhnutelné např. svářeči, řidiči 

vysokozdvižného vozíku apod. 

Můžeme se také setkat s výcviky, které jsou ze strany zaměstnanců dobrovolné, tudíž 

organizace musí zvážit, zda se jim náklady vložené do těchto výcviku vrátí v podobě lépe a 

kvalitněji odvedené práce nebo znalostí novelizovaných zákonů. 

4.3 Realizace výcviku  

V této kapitole se zaměřím na počet studujících zaměstnanců v o. z. ODRA pro rok 2013. 

Dále zde uvedu celkové náklady na školící akce pro rok 2013 a školící organizace, které se 

zasloužily o proškolení zaměstnanců v o. z. ODRA. 

Přehled realizovaných školeni v roce 2013  

Tabulka 2: Přehled realizovaných školení 

Školení Náklady [Kč] Počet účastníků 

Ostatní školení 568 084,2 343 

 Školení EMS 82 022 35 

Celkem  650 104,2 378 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Ostatních školení jak vidíme, se zúčastňuje více zaměstnanců, než školení 

environmentálního systému.  

4.4 Školící organizace 

Výcvik formou seminářů, kurzů, školení, konferencí apod. byl v roce 2013 zajišťován 

prostřednictvím 40 vnějších dodavatelů výcviku.  

Profesní odborná školení byla zajišťována též vlastními zaměstnanci, těchto výcviků bylo 

celkem realizováno 10 různými školiteli. Tito lektoři již dlouhodobě zajišťují školení na 

požadované odborné úrovni, jejich činnost rovněž napomáhá ke snižování nákladů na 

výcvik.  

 

Nejvíce účastníků proškolily v roce 2013 dodavatelské organizace: 

Tabulka 3: Dodavatelské organizace 

Název organizace Počet účastníků Náklady [Kč] 

REKVAL s.r.o. 75 32 935 

SVAR – TEST – CZ, s.r.o. 28 53 900 

Auto TICHÝ, s.r.o. 28 14 630 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Nejvíce účastníků proškolila v roce 2013 organizace REKVAL s.r.o. s počtem 75 

účastníků a s náklady 32 935 Kč. Organizace SVAR – TEST – CZ, s.r.o. sice proškolila 28 

účastníků, ale náklady na školení byly vyšší o 20 915 Kč. Rozdíl je způsoben tím, že v roce 

2013 proběhlo v organizaci SVAR – TEST – CZ., s.r.o. více základních školení. 
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Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na tyto školící akce:  

Tabulka 4: Finanční prostředky 

Název školení Náklady [Kč] Počet účastníků 

Školení záchr. v dýmnici 134 200 54 

Studium angličtiny 80 640 26 

Studium MBA 42 000 2 

Zákl. školení svářeče 32 000 4 

Sympozium Hornické 31 900 10 

 Zdroj: Vlastní zpracování          

  

Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na školení záchranářů v dýmnici, které 

činilo 134 200 Kč, dále následovalo studium angličtiny, studium MBA. Na posledních 

dvou místech se umístilo základní školení svářeče a sympozium Hornické, u kterých se 

náklady lišily o pouhých 100 Kč.  

 

Přepočteme-li náklady na jednoho zaměstnance, tak nejnákladnější školící akce jsou: 

Tabulka 5: Náklady na jednoho zaměstnance 

Školení Náklady [Kč] 

Studium MBA 21 000 

Konference Iqmining.CZ 2013 10 000 

Školení plynoměřičů 9 000 

Základní školení svářeče 8 000 

Školení Microstation a Bentley  6 750 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Nejnákladnější školení je studium MBA, kde činí náklady na jednoho zaměstnance 21 000 

Kč. Druhé nejnákladnější školení je Konference Iqmining. CZ 2013, které činí 10 000 Kč. 

Těchto školené se zúčastnil nejvyšší management o. z. ODRA.   

4.5 Hodnocení výcviku za rok 2013 

V roce 2013 bylo realizováno externí školení v rozličných tématech, kterých se 

zúčastnilo 378 účastníků jak kategorie D tak THZ.  Mnozí zaměstnanci absolvovali více 

různých školení nebo balíček na sebe navazujících témat školení pro vybrané profese apod. 

Přehled vzdělávacích akcí dle plánu výcviku a dalších akcí, včetně nákladů je 

uveden v tabulce v příloze. Odborné profesní školení zajišťované vlastními zaměstnanci 

probíhalo průběžně i v roce 2013. Dokladem o uskutečněném školení je prezenční listina či 

záznamový list.  

Aktualizace plánu výcviku byla provedena 26. 7. 2013 a předpokládané náklady na 

realizovaná školení dle plánu výcviku činily 986 000 Kč, ale skutečné náklady činily 

650 106,16 Kč.  Tyto náklady byly nižší než v roce 2012. Nižší náklady oproti minulému 

období jsou z důvodu menšího počtu studentů při zvyšování a prohlubování kvalifikace. 

Jako každoročně se v tom promítá zejména ta skutečnost, že ceny školení nejsou při 

zpracování nebo aktualizaci plánu výcviku obvykle dostatečně známy, jsou tudíž mnohdy 

tvořeny odhadem a jsou v předkládaných požadavcích na výcvik často „pro jistotu“ 

nadhodnoceny. Dále i některá plánovaná školení, na která byli účastníci přihlášení, se 

neuskutečnila na základě odvolání pořádající organizace. 

Ne všechna požadovaná školené byla v roce 2013 dodavateli zorganizována- dle 

možností bylo zajišťování obdobné školení, případně byly dle požadavků navrženy 

k zařazení do plánu výcviku na rok 2014. Naopak všechny schválené požadavky 

předložené po aktualizaci plánu výcviku byly zajištěny.  

Spolupráce s dodavateli výcviku byla dobrá, problémy v této oblasti se nevyskytly. 

REKVAL, s.r.o. na rok 2013 opět poskytoval o. z. ODRA jako dlouhodobému zákazníkovi 

slevu 5% z cen školení dle katalogu dělnických kursů.  

Podle zásad pro organizaci vzdělávání se provádí též hodnocení úrovně uplatňování 

získaných znalostí proškolenými zaměstnanci na jejich pracovišti. Hodnotiteli jsou 

příslušní nadřízení - úroveň uplatňování znalostí obvykle hodnotí nejvyšší známkou. 
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5. Vyhodnocení 

V odštěpném závodě ODRA, jak jsem již uvedla, se každý rok sestavuje plán výcviku pro 

zaměstnance. Tento plán výcviku je dobře koordinován, ale pokud se zaměříme na školení 

a vzdělávání, nemůžeme, si nevšimnou, že školení a vzdělávání zaměstnanců je zaměřeno 

v převážné většině na dělníky. Navrhovala bych tedy školení zaměstnanců v personální 

sféře a školení jak středního tak vyššího managementu. Toto školení je však nákladově 

dosti náročné, je třeba si uvědomit, že DIAMO státní podnik, je financován ze státního 

rozpočtu, proto musí šetřit a chovat se ekonomicky.  Pokud se zaměříme na rozdíl mezi 

plánovanými a skutečnými náklady, tak skutečné náklady jsou nižší, než náklady 

plánované. V roce 2013 byly plánované náklady ve výši 986 000 Kč, kdežto skutečné 

náklady byly ve výši 650 104,2 Kč. Rozdíl mezi těmito částkami je 335 895,8 Kč.  

Rozdíl mezi skutečnými a plánovanými náklady je způsoben tím, že v čase zpracovávání 

plánu výcviku nám nejsou dostatečně sděleny ceny školení a proto jsou plánované náklady 

nadhodnoceny. Ve většině případů jsou skutečné náklady nižší než plánované. Použila 

bych rozdíl mezi těmito náklady na školení středního a vyššího managementu.  

Dále bych se v podniku zaměřila na environmentální politiku, jelikož podnik zasahuje svou 

činností do životního prostředí.  

 

 

5.1 Školení středního a vyššího managementu  

Jako management označujeme řídící pracovníky (manažery), kteří realizují manažerské 

funkce a řídí další určité skupiny lidí v podniku. 

Management v podniku dělíme do 3 linií: 

 Nižší management 

 Střední management 

 Vrcholový management 

V podniku DIAMO, s. p. bych se zaměřila na školení managementu a to formou měkkých 

dovedností. Řádně jsou na o. z. ODRA proškoleni dělníci, kteří spadají do nižšího 

managementu.  
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5.1.1 Střední management 

Střední management je tvořen u velkých podniků, spadá zde DIAMO, s. p., a patří zde 

vedoucí závodů, vedoucí odborných úseků a oddělení.  

Střední management je prostředník mezi top manažery a základním managementem. Je zde 

velmi důležité správný sběr, zpracovávání a předávání informací od nižšího článku řízení 

k článku vyššímu.  Střední manažeři samostatně rozhodují o metodách plnění úkolů (plán 

výcviku) a lidské dovednosti.  

Do středního managementu spadá:  

 Manažer kvality 

 Manažer rizik 

 Manažer bezpečnosti 

 Manažer vývoje 

 

 5.1.2 Navrhované školení pro střední management 

 Školení manažerských dovedností 

V tomto kurzu je kladen důraz managementu sebe sama. Nemůžeme očekávat, že lidé 

v útvaru budou komunikovat efektivně, budou dobře hospodařit s časem a budou své 

aktivity směřovat k dosažení výsledků, jestliže my sami toho nebudeme schopni. 

Samostatný talent nestačí, je třeba ho podpořit dalším vzděláním a zdokonalovat se. [21]  

 

 Úspěšné zvládání změn 

Jakákoliv změna je trvalou součástí našeho pracovního i osobního života. Postupy, situace 

a povinnosti se měnily vždy. Ke změně můžeme mít buď pozitivní vztah, nebo negativní, 

málo kdy se vyskytuje neutrální názor na změnu. Proto je důležité procesu změny 

porozumět. [22] 

 

 Vedení týmů a týmové práce 

 Asertivita a zvládání stresů  
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5.2 Vyšší management 

Vrcholové manažery tvoří tzv. vrcholový management, top management. Jejich rozsah 

odpovědnosti je na úrovni celé organizace či podniku. Mezi hlavní úkoly patří řízení, 

plánovaní, vedení, organizování rozhodování a kontrola lidí.  

Do vyššího managementu spadá:  

 Ředitel společnosti (generální ředitel) 

 Finanční ředitel 

 Provozní ředitel 

 Personální ředitel 

 Obchodní ředitel 

 

5.2.1 Navrhované školení pro vyšší management 

 Management konfliktů 

Jakýkoliv konflikt nás stojí mnoho energie a času. Důležité je naučit se vědomě předcházet 

konfliktům zbytečným a s těmi, které nastanou, pracovat konstruktivně, tzn. tak, aby vedly 

k nějakému závěru, s nímž se dá dále pracovat. Kurz managementu slouží k vyjasnění, jaké 

konflikty mohou nastat a jakým způsobem je můžeme řešit. [23] 

 

 Školení manažerských dovedností (viz. 5.1.2) 

Učený manažer z nebe nespadl, a proto bych doporučila se v dovednostech manažera dále 

zdokonalovat, ať ve středním managementu tak v managementu vyšším.  

 

5.2.2 Měkké dovednosti 

Měkké dovednosti jsou důležité pro pracovníky na vedoucích pozicích. Patří zde střední a 

vyšší management. Pokud se zaměříme na odštěpný závod ODRA,  jsou zde realizované 

ve většině případě školení tvrdých dovedností.  
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Nejdůležitější měkké dovednosti:  

 zdravé sebevědomí, 

 sebereflexe,  

 komunikační dovednosti, 

 komunikační kompetence, 

 důvěryhodnost, 

 disciplína, sebeovládání.  

 

5.3 Environmentální politika  

Dále bych se v podniku zaměřila podrobněji na environmentální politiku. Jelikož 

činnost podniku DIAMO s. p. zasahuje do životního prostředí. Environmentální politiku 

lze definovat jako koordinovanou činnost institucí a občanů, vládních či nevládních 

organizací, veřejné správy, obecní samosprávy a výrobních organizací, zaměřenou na 

nastolování vztahů rovnováhy mezi lidskými činnostmi, uspokojováním potřeb generací a 

schopností přírody se trvale obnovovat. [24] 

 

Environmentální politika je tedy forma přizpůsobování společnosti a měnícím se 

podmínkám. Klade za cíl uchovat a vylepšit kvalitu životního prostředí a života i zdraví 

obyvatel při respektování požadavku udržitelného rozvoje. Reaguje na potřebu vzájemné 

integrace dosud často sektorově orientovaných aktivit a zároveň reaguje na všechny 

závažné změny stavu životního prostředí. 

5.3.1 Nástroje environmentální politiky  

Nástroje environmentální politiky lze rozdělit na dvě skupiny:  

 přímé nástroje – normy, standarty, zákazy  

 

 nepřímé nástroje – daně, poplatky za znečišťování životního prostředí, poplatky 

za využívání přírodních zdrojů, sankční poplatky  
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6. Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala analýze školení a vzdělávání 

zaměstnanců v podniku DIAMO, státní podnik. V první části jsem se věnovala 

charakteristice a historii podniku. V druhé části jsem se zabývala analýzou vzdělávání 

zaměstnanců, strukturou zaměstnanců, metodami vzdělávání a motivací zaměstnanců. 

V následující kapitole jsem se věnovala analýze školení zaměstnanců, plánem výcviku, 

realizací výcviku a školícími organizacemi. Poslední bod obsahoval vyhodnocení a možná 

zlepšení vzdělávání a školení zaměstnanců 

Plán výcviku v o. z.  ODRA je velmi dobře promyšlený, jelikož pochází 

z pečlivého zkoumání a potřeb zaměstnanců. Zaměstnanci absolvují školení povinná, ale 

také mohou absolvovat školení, které si zvolili sami dobrovolně. Veškeré získané znalosti 

a zkušenosti uplatní v praxi při pracovním výkonu.  

Zaměstnanci jsou také velmi motivováni a chtějí se dále vzdělávat. Pokud se 

zaměříme na vzdělávání zaměstnanců, mile mě oslovil kladný vztah podniku DIAMO, s. p. 

a podpory zaměstnanců k dobrovolnému vzdělávání na vysokých školách, jelikož většina 

zaměstnavatelů své zaměstnance nepodporuje ve studiu.  

Výsledkem mé diplomové práce bylo vyhodnocení analýzy vzdělávání a školení 

zaměstnanců ve firmě DIAMO, s. p., jak sem již uvedla plán výcviku, který obsahuje 

vzdělávání a školení je velmi dobře promyšlen, ale nemohla jsem si nevšimnout, že 

v podniku DIAMO, s. p. jsou ve větším případě školeni zaměstnanci nižšího managementu 

a proto bych se zaměřila na školení zaměstnanců středního a vyššího managementu. 

Podnik DIAMO, s. p. svou činnosti ovlivňuje životní prostředí a proto by se měl také 

zaměřit na environmentální politiku.  
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